
 

 

Enkelimekko 

 
Lanka  Austermann Kid Silk  

(75% mohair, 25% silkki, 25 g = 225 m) 

Puikot  4 

Muut     3 höyhentä, laatikko, paperia 

laatikon koristeluun, n. 12 cm taipuisaa 

rautalankaa 

Malli tinna@pyöröpuikko 

 

Luo 30 silmukkaa ja yhdistä ympyräksi. Neulo 

3 krs oikeaa.  

Seuraavalla kerroksella neulo kavennukset 

(2s oikein yhteen) kerroksen alkuun ja 

puoliväliin, muuten neulo oikeaa. Neulo vielä 

2 kertaa *3 kerrosta oikein ja neljännellä 

kerroksella kavennukset samoihin kohtiin 

kuin ensimmäisellä kerralla*. 

Neulo 2 krs oikeaa. Seuraavalla kerroksella 

kavenna *2 o yhteen, 1 o*. Toista koko 

kerros (=16 s). Neulo 6 krs oikeaa.  

Seuraavalla kerroksella neulo *1e+t, 1o* 4 kertaa (mekon etuosa) ja 8 s oikein (mekon 

takaosa). Neulo 1 krs oikein ja seuraavalla kerroksella neulo 10 s oikein (etuosa), päättele 3 s 

(kainalo), neulo 5 s oikein (takaosa) ja päättele 3 s (kainalo). Jatkossa etu- ja takaosa 

neulotaan erikseen. 

Neulo etupuoli ensin. Neulo 1 krs oikein, käänny ja 1 krs nurjalla nurin. Käänny oikealle 

puolelle ja neulo 3 o, päättele 2 s ja neulo 3 o. Neulo olkaimet erikseen. Neulo kumpaankin 

olkaimeen 6 kerrosta sileää. Jätä silmukat puikolle odottamaan ja katkaise lanka n. 20 cm 

pitkäksi. 

Neulo takaosa sileää yhteensä 4 krs. Seuraavalla kerroksella neulo 2 o, päättele 2 s ja neulo 

2 o. Silmukoi etuolkaimet yhteen takaosan kanssa. Päättele langat. 

Viimeistely Työnnä kaksi höyhentä mekon selkämykseen, niitä ei tarvitse kiinnittää muuten. 

Koristele laatikko haluamallasi tavalla. Katkaise rautalangasta n. 2 cm pala ja taivuta se U:n 

muotoon. Työnnä päät paperin läpi, jätä U:n pohjukka koukuksi ja taivuta paperin toisella 

puolella olevat jalat sivulle. Liimaa paperi laatikon katon sisäpuolelle koukuksi. Taivuta loppu 



 

 

rautalanka henkariksi ja ripusta mekko siihen. Laatikon pohjalle voit vielä laittaa yhden 

höyhenen.  

  

Lyhenteet: 

o  oikein 

krs kerros 

1e+t     neulo silmukka edestä ja takaraunasta = +1 s 
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